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تدابير األزمة في مجال التعليم:
• ال يعتبر القناع وسيلة من وسائل حماية الجهاز التنفسي (األنف والفم) فحسب ،بل ينمي إليها أيضًا منديل الفم أو الوشاح أو الشال
أو أي وسيلة أخرى تمنع انتشار القطرات  -يشار إليها فيما بعد بمصطلح "القناع".
• في حالة علم مدير المدرسة باإلصابة بعدوى بفيروس كوفيد  19-لدى موظف أو تلميذ بالمدرسة ،فإنه يتصل بموظف محطة
النظافة اإلقليمية.
رياض األطفال
ً
• يتم تشغيلها وفقا لقواعد نظافة التشغيل.
• األطفال والمعلمون غير ملزمون بارتداء القناع.
• ال يمكن دخول أطراف ثالثة إلى مباني المدرسة إال بالقناع وفي الحاالت الضرورية للغاية فقط.
المدارس االبتدائية
• التدريس بدوام كامل في الصفوف التمهيدية ،الصف األول والثاني وفي ما يسمى بالمدارس ذات الصفوف الصغيرة.
• يجب على التالميذ وموظفي المدرسة ارتداء القناع طوال فترة إقامتهم في المدرسة.
• يتم التدريس بدوام كامل في مجموعات متجانسة (جماعات الصفوف الفردية ال تندمج أو تتقاطع بطريقة أخرى) .يتم تنظيم
وصول ومغادرة التالميذ بحيث ال يكون هناك اتصال بين التالميذ من صفوف مختلفة.
• يتم إتاحة مداومة العناية المدرسية اليومية والنادي المدرسي للتالميذ في التدريس بدوام كامل.
• يحظر الغناء واألنشطة الرياضية أثناء التعليم.
• التعلم عن بعد إلزامي للتالميذ اآلخرين.
• امتحان القبول الموحد في اللغة التشيكية وآدابها وفي الرياضيات ليس إلزاميا ً هذا العام في حالة الدورات التي تستغرق أربع
سنوات .إذا قرر مدير المدرسة أنه لن يكون هناك امتحان دخول موحد ،فيجب أن تتم إجراءات القبول في المدرسة .من الضروري
دائ ًما مراقبة الموقع اإللكتروني للمدرسة.
• سيساعد تطبيق مفتشية المدرسة التشيكية اآلن في التحضير المتحان القبول (للصف الخامس والسابع والتاسع).
التغذية المدرسية
• المقاصف المدرسية مفتوحة ولكن للطالب في التدريس بدوام كامل فقط .يمكن للطالب اآلخرين أخذ وجباتهم من خالل النافذة.
• يحق للتالميذ الحصول على وجبة غداء مدعومة من الدولة أثناء التعلم اإلجباري عن بعد.
• يُطلب من التالميذ وموظفي المدرسة ارتداء القناع في مقصف المدرسة ،إال عند تناول الطعام.
المدارس الثانوية
يتم التدريس في المدارس الثانوية والمعاهد الموسيقية عن بعد.
• من الممكن إجراء امتحانات القبول واالمتحانات النهائية وامتحانات التخرج واالمتحانات المعترف بها دوليًا .تخضع القواعد
للوائح االختبارات ذات الصلة وتدابير األزمة الحالية.
• ستكون امتحانات التخرج خالية من الموضوع التعبيري هذا العام وسيتم تمديد وقت االختبارات التعليمية في اللغات والرياضيات.
ستبقى االمتحانات الشفهية إلزامية للجميع .في الجزء الثاني من االمتحان المخصص لمدرسة معينة ،يُسمح للمديرين بتعديل شكله
وفقًا للوضع في تلك المدرسة المعينة .لذلك من الضروري مراقبة الموقع اإللكتروني للمدرسة دائ ًما .المعلومات المحدثة عن التدابير
العامة لألزمة متاحة على موقع اإللكتروني لوزارة التربية والتعليم والشباب والرياضة.
• سيساعد تطبيق مفتشية المدرسة التشيكية اآلن في التحضير المتحان التخرج.
تم إعداد المعلومات في المعهد التربوي الوطني لجمهورية التشيك 29 ،يناير 2021

